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Dnr VN 23-2022 

§ 22 Riskanalys för valnämnden 2022  

Valnämndens beslut 

1. Riskanalys 2022 noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Valadministrationen har utfört en intern riskanalys utifrån möjliga risker med 
valgenomförandet. Riskanalysen utgår från såväl lokala förutsättningar som 
risker identifierade av andra kommuner och Valmyndigheten. 

Inga kritiska risker i valgenomförandet 2022 har observerats. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 
Riskanalys 2022, daterat 2022-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Riskanalys 2022 noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 24-2022 

§ 23 Förordnande om ordföranden, vice ordföranden 
och röstmottagare i vallokal vid allmänna val 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 1, daterad 2022-05-
16, som ordföranden respektive vice ordföranden i vallokal. Detta under 
förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs. 

2. Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 2, daterad 2022-05-
16, som röstmottagare i vallokal på valdagen samt i röstningslokal 
under förtidsröstningen. Detta under förutsättning att obligatorisk 
utbildning genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden, vice ordföranden samt röstmottagare ska utses inför allmänna val 
2022 med tillhörande förtidsröstningsperiod. 

Vid rekrytering ska valadministrationen tillse att samtliga personer som föreslås 
för tjänstgöring är myndiga, har ett hälsotillstånd som möjliggör genomförande 
av arbetsuppgifterna samt i övrigt är lämpliga för uppdraget. I möjligaste mån 
ska valarbetare vara folkbokförda och/ eller arbeta i kommunen. I enlighet med 
valnämndens inriktningsbeslut 2019-04-13 § 21 får den som är förtroendevald i 
enlighet med kommunallagens definition inte utses till röstmottagare. 

Vid rekrytering har valadministrationen strävat efter en blandning av erfarna och 
nyrekryterade röstmottagare. Erfarna röstmottagare som fungerat väl i val- och 
röstningslokal vid tidigare val och folkomröstning har premierats. 
Språkkunskaper utöver svenska har ansetts meriterande i vissa distrikt. 

Föreslagna ordföranden och vice ordföranden har valts ut mot bakgrund av 
tidigare erfarenhet och kompetens av arbete i vallokal, samt ledaregenskaper. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 
Bilaga 1: Förslag om förordnande av ordföranden och vice ordföranden i 
vallokal vid allmänna val 2022. 
Bilaga 2: Förslag om förordnande av röstmottagare i vallokal och röstningslokal 
vid allmänna val 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 1, 
daterad 2022-05-16, som ordföranden respektive vice ordföranden i vallokal. 
Detta under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs. 2. Valnämnden 
förordar personer upptagna i bilaga 2, daterad 2022-05-16, som röstmottagare i 
vallokal på valdagen samt i röstningslokal under förtidsröstningen. Detta under 
förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 25-2022 

§ 24 Valfolder 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valfolder med information om vallokaler, röstningslokaler och öppettider 
ska tryckas och distribueras till samtliga hushåll inom kommungränsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valdeltagandet i Svalövs kommun låg vid valet 2018 något över genomsnittet 
för de skånska kommunerna, men en bit under Sverigesnittet. Förvaltningen 
bedömer att insatser om möjligt bör vidtas för att upprätthålla och ytterligare 
främja valdeltagandet i kommunen. 

I samband med EU- valet 2019 lät Svalövs kommun trycka upp och distribuera 
en valfolder med specifik lokal information om valet. Foldern innehöll 
information om förtidsröstningslokaler, vallokaler och öppettider, i syfte att 
underlätta för väljarna att rösta. Kommunen har inte haft möjlighet att 
undersöka vilken effekt just denna valfolder fick på valdeltagandet, som dock 
ökade med 5,63 procentenheter i förhållande till EU- valet 2014. 

I april 2022 publicerade SKR en forskningsöversikt om vetenskapliga 
fältexperiment med syfte att öka valdeltagandet i allmänna val. De metoder som 
forskningsöversikten lyfter som mest resurseffektiva i ett europeiskt perspektiv 
är utskick av brev eller sms till väljare. Även om effekterna på valdeltagandet 
varierar mellan de olika studierna leder framför allt brev, men i viss mån också 
SMS, till någon eller några procentenheters högre valdeltagande. Oftast är 
effekten större i grupper med lägre sannolikhet att rösta. 

Valkansliet föreslår att en valfolder liknande den som togs fram 2019 
distribueras till samtliga hushåll i kommunen även inför valet 2022. Detta då 
utskicket av valfoldern är en kostnadseffektiv åtgärd som får stöd i aktuell 
forskning. 

Kostnaden för en valfolder kommer att uppgå till ca 18 000- 20 000 kronor, där 
tryck och distribution till samtliga hushåll i kommunen ingår i priset 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
SKR, Vikten av valdeltagande- en forskningsöversikt om vetenskapliga 
fältexperiment med syftet att öka valdeltagandet i allmänna val, daterad april 
2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Anette Hallberg (S): 1. Valfolder med information om 
vallokaler, röstningslokaler och öppettider ska tryckas och distribueras till 
samtliga hushåll inom kommungränsen. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 26-2022 

§ 25 Riktlinjer för besök, fotografering och filmning på 
röstmottagningsställe och vid rösträkning 

Valnämndens beslut 

1. Riktlinjer för besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe 
och vid rösträkning, daterat den 15 maj 2022, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Röstmottagningen i röstningslokal och i vallokal är offentlig. Vem som helst kan 
besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för rösträkning och då fotografera 
eller filma. Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet för besökare att 
iaktta vad som sker vid visst bord eller vid vissa moment i proceduren. 

Syftet med riktlinjerna är att fastställa för hur röstmottagningsställen respektive 
lokal för rösträkning ska utformas så att besök, fotografering och filmning kan 
ske med god ordning och på ett säkert sätt. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 
Riktlinjer för besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid 
rösträkning, daterad 2022-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Riktlinjer för besök, fotografering och filmning på 
röstmottagningsställe och vid rösträkning, daterat den 15 maj 2022, antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 27-2022 

§ 26 Fullmakt för utkvittering av assurerade 
försändelse 

Valnämndens beslut 

1. Följande personer ska ha rätt att kvittera ut assurerade försänder från 
Postnord:  

a. Kansliet och valnämnden 

- Linnea Tingne, valsamordnare 

- Jonathan Olsson, nämndsekreterare 

- Louise Linde, kanslichef 

b. Svalöv Östra 

- Robin Wiklöf 

- Ann-Christine Nilsson 

c. Svalöv Västra 

- Ghadir Delal Mohamad 

- Irene Winér 

d. Svalöv Norra 

- Minela Smajlovic 

- Anneli Tegnér Göransson 

e. Billeberga-Tågarp 

- Jan-Peter Göransson 

- Bo Andersson 

f. Kågeröd-Stenestad 

- Annicki Thörncrantz 

- Inger Johnsson 

g. Teckomatorp-Norrvidinge 

- Linda Jönsson 

- Ilona Sidenros 

h. Röstånga-Konga- Ask 

- Kristina Carlsson 

- Hans Skillborg 
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Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska fatta beslut om vilka personer som ska ha rätt att kvittera ut 
assurerade försändelser från Postnord. De aktuella försändelserna innehåller 
förtidsröster som avlagts inom och utanför kommungränsen under 
förtidsröstningsperioden. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Kansliet och valnämnden: Linnea Tingne, 
valsamordnare, Jonathan Olsson, nämndsekreterare, Louise Linde, kanslichef. 
Svalöv Östra: Robin Wiklöf, Ann-Christine Nilsson. Svalöv Västra: Ghadir Delal 
Mohamad, Irene Winér. Svalöv Norra: Minela Smajlovic, Anneli Tegnér 
Göransson. Billeberga-Tågarp: Jan-Peter Göransson, Bo Andersson. Kågeröd-
Stenestad: Annicki Thörncrantz, Inger Johnsson. Teckomatorp-Norrvidinge: 
Linda Jönsson, Ilona Sidenros. Röstånga-Konga-Ask: Kristina Carlsson, Hans 
Skillborg. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 5-2022 

§ 27 Redovisning av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning av delegationsbeslut 
som fattats under perioden 2022-02-23 - 2022-05-15. 

Ordförandebeslut, Öppettider för förtidsröstningslokaler redovisades på 
sammanträdet, daterat 2022-05-03.  

Beslutsunderlag  

Redovisning av delegationsbeslut från perioden 2022-02-23 - 2022-05-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 17-2021 

§ 28 Äskande om utökad budgetram - allmänna val 
2022 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Valnämndens budget för 2022 utökas på så sätt att 100 tkr tillförs 
verksamheten Allmänna val.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har 600 tkr i budgetram för genomförande av allmänna val 2022. 
Därutöver uppbär verksamheten 414 tkr i statsbidrag för genomförande av 
allmänna val.  

Under 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Valnämnden 
överskred då sin budgetram om 300 tkr kraftigt, både avseende kostnaderna för 
förtidsröstningen och avseende kostnaderna för valdagen. Statsbidraget det 
året var 292 tkr, där de totala kostnaderna för genomförande av valet uppgick 
till knappt 1 mkr.  

Den utökade budgeten 2022 avser kostnad för deltidsanställd valsamordnare, 
vilket tidigare inte funnits, samt upphandling av ett valadministrativt system. 
Den utökade budgetramen omfattar inte utrymme för eventuella 
kostnadsökningar avseende exempelvis röstmottagning, rösträkning, 
valsäkerhet eller logistik. Ökningen av statsbidraget kommer av vallagens 
skärpta krav vad gäller skyddet av valhemligheten som trädde i kraft 2019. Det 
utökade bidraget avser att täcka kostnader för inköp av ex skärmar för 
valsedelställ.   

För att begränsa sina kostnader har valnämnden inför allmänna val 2022 
beslutat om att införa fasta arvoden för röstmottagare, istället för timlön. Detta 
innebär dels en lägre timersättning för dessa och dels lägre kostnader för 
arbetsgivaravgifter. Därmed sänker valnämnden sina kostnader för arvoden till 
röstmottagare med drygt 100 tkr i förhållande till EU- valet 2019 och med 
betydligt mer i förhållande till allmänna val 2018.  

Dock har kraftiga kostnadsökningar skett på andra områden, däribland 
Postnords tjänster för frakt och sortering av förtidsröster. Valnämndens 
organisation är liten och är därför beroende av vissa kringtjänster för att valet 
ska bli praktiskt genomförbart. Vidare har ett nytt valdistrikt fått skapas i Svalövs 
tätort, vilket medför kostnader för bemanning och valmaterial för det nya 
distriktet. Slutligen har nämnden ökade kostnader för valsäkerhetsarbetet, som 
får ett allt större fokus från Valmyndighetens och Länsstyrelsernas sida för 
upprätthållandet av fria och demokratiska val.  

De ökade kostnaderna väntas innebära att valnämnden överskrider sin budget 
med upp till 100 tkr för 2022.  
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19 
Bilaga 1: kostnadsökning valnämnden 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Valnämndens budget för 2022 utökas på så sätt att 
100 tkr tillförs verksamheten Allmänna val. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enligt 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE, MAN) 
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Dnr - 

§ 29  Information  

Valnämndens beslut  

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare, Linnéa Tingne och enhetschef för kansliet, Louise Linde 
informerar om:  

a) Utbildning för röstmottagare upplägg 

b) Kommunikationsplan  

c) Valsäkerhet  

d) Kampanjande utanför vallokaler  

e) Affischering och skyltning  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


